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Zestawienie wyników g³oso-
wania z wyborów uzupe³nia-
j¹cych w okrêgu wyborczym
nr 1 obejmuj¹cym miasta Œmi-
giel i wieœ Koszanowo utwo-
rzonym dla wyboru Rady
Miejskiej Œmigla sporz¹dzone
dnia 16.02.2003 r. przez
Miejsk¹ komisjê Wyborcz¹
w Œmiglu.
Komisja potwierdza, i¿ otrzy-
ma³a protokó³y g³osowania od
3 obwodowych Komisji wy-
borczych w³aœciwych do prze-
prowadzenia g³osowania
w okrêgu i na podstawie tych
protoko³ów ustali³a nastêpuj¹-
ce wyniki g³osowania w okrê-
gu:
Liczba osób uprawnionych do
g³osowania wynosi³a 4655.
Liczba wyborców, którym
wydano karty do g³osowania
623.

Oddano kart do g³osowania
623
- w tym kart niewa¿nych 0
- kart wa¿nych 623
G³osów niewa¿nych oddano
15
Kart wa¿nych z g³osami wa¿-
nymi oddano 608
Na poszczególne listy kan-
dydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê
g³osów wa¿nych:

Lista nr 1
KW Œmigielskie Towarzystwo
Kulturalne
Ilmer Tadeusz 98

Lista nr 2
]KW Stowarzyszenie „Œmi-
gielskie Wiatraki”
Graczyk Janusz Wojciech
88

Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady Miejskiej Œmigla

Lista nr 3
KWW Krystyna Majorczyk
Majorczyk Krystyna Tere-
sa 98

Lista nr 4
KWW Kazimiery Grygier
Grygier Kazimiera 43

Lista nr 5
KWW ŒK Wita Jana Kre-
uschnera
Kreuschner Wit Jan 32

Lista nr 5
KWW Sympatycy Spor tu
i Rozwoju Gminy
Jagodzik Bernard 203

Lista nr 7
KWW „Danuta”
Kolanoœ Maciej Franciszek
35

Reklama

Lista nr 8
KWW Henryka Daszkiewicza
Daszkiewicz Henryk 11

•

Bernard Jagodzik
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23 stycznia w sali posiedzeñ
Rady w Urzêdzie Miej-

skim Œmigla odby³a siê IV se-
sja, której przewodniczy³ Jan
Józefczak – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej. Po przyjêciu
przez radnych porz¹dku ob-
rad i protoko³u z II sesji, spra-
wozdania ze swej dzia³alnoœci
miêdzy sesjami przedstawili
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Jan Józefczak i burmistrz
Œmigla Józef Cieœla. W takcie
swego wyst¹pienia burmi-
strza – J. Cieœla przedstawi³
radnym i wszystkim zebra-
nym swojego zastêpcê
wiceburmistrza Stefana Sta-
chowiaka ze Œmigla i specjali-
stê do spraw promocji gminy
i jej rzecznika prasowego –
Tadeusza J¹dra. Nastêpnie
przewodnicz¹cy poszczegól-
nych komisji Rady zdali spra-
wozdanie z dzia³alnoœci w mi-
nionym okresie.
Na sesji tej podjêto uchwa³y
w nastêpuj¹cych sprawach:
a) okreœlenia stawki dota-
cji przedmiotowej do Zak³a-
du Gospodarki Komunal-
nej w Œmiglu. Stawka ta
zosta³a okreœlona w nastê-
puj¹cych wysokoœciach:
- 9,24 z³ z przeznaczeniem na

utrzymanie 1m2 po-
wierzchni lokali w budyn-
kach bêd¹cych zasobem
gospodarki,

- 11,16 z³ z przeznaczeniem na
dofinansowanie 1m2 po-
wierzchni grzewczej,

- 0,28 z³ z przeznaczeniem na
dofinansowanie utrzyma-
nia sieci kanalizacji.

b) bud¿etu gminy
W bud¿ecie na rok 2003 zapla-
nowano przychody w wysoko-
œci 20.443.230 z³. W tym: do-
chody bud¿etu bêd¹ wynosiæ
19.624.474 z³ a przychody z za-
ci¹gniêtych po¿yczek i kredy-
tów na rynku krajowym wy-
nios¹ 814.756 z³.
Rozchody wynios¹ ³¹cznie
20.443.230 z³. W tym na wy-
kup IV sesji wyemitowanych
w 1998 roku obligacji komu-
nalnych zaplanowano kwotê
1.125.000 z³ oraz kwotê

1.202.900 z³ na sp³atê rat za-
ci¹gniêtych w latach 1999
i 2000 po¿yczek z Wo-
jewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej. Pozosta³e
wydatki bud¿etu wynios¹
18.115.330 z³. Wœród nich jest
miêdzy innymi kwota 140.000
z³ przeznaczona na budowê
stacji wodoci¹gowej w Broni-
kowie.
Utworzono równie¿ ogóln¹
rezerwê bud¿etow¹ w wyso-
koœci 110.000 z³.
Bud¿et gminy, w zapropo-
nowanym kszta³cie zosta³ za-
akceptowany przez 13 rad-
nych. Jeden radny wstrzy-
ma³ siê od g³osu.
c) przyjêcia gminnego pro-
gramu profilaktyki i rozwi¹-
zywania problemów
alkoholowych na rok 2003.
Program ten przedstawiony
przez pe³nomocnika Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych – Genowefê
£¹czn¹ zosta³ jednog³oœnie
przyjêty przez Radê.
d) liczby punktów sprzeda-
¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5
% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y i w miejscu
sprzeda¿y oraz zasad usy-
tuowania miejsc sprzeda¿y
i podawania napojów alko-
holowych w mieœcie i gmi-
nie Œmigiel.
Rada ustali³a, ¿e maksymalna
liczba punktów sprzeda¿y na-
pojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo-
¿ycia poza miejscem sprzeda-
¿y mo¿e wynosiæ 60 oraz okre-
œli³a na 15 iloœæ punktów
przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu.
Usytuowanie tych punktów
w mieœcie i gminie okreœlaj¹
stosowne przepisy (Dz. U. nr
147 poz. 1231 z 2002 r. i Dz.
U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z póŸniejszymi zmianami)
e) powo³ania Komisji
Spraw Spo³ecznych, ustale-

nia sk³adu osobowego i za-
kresu jej dzia³ania,
f) powo³ania Komisji
Rolnictwa, Rzemios³a
i Ochrony Œrodowiska,
ustalenia sk³adu osobowe-
go i zakresu dzia³ania.
Zmianie uleg³a nazwa i zakres
dzia³ania komisji. Poprzednio
nazywa³a siê ona – „Komisja
Rolnictwa, Rzemios³a i Inicja-
tyw Gospodarczych”.
g) powo³ania Komisji Pro-
mocji i Rozwoju Gminy,
ustalenia sk³adu osobowe-
go i zakresu dzia³ania.
Treœæ projektów powo³ania
tych trzech wy¿ej wymienio-
nych komisji przedstawi³
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej – Jan Józefczak,
h) wyboru delegata gminy
do Stowarzyszenia Miast
i Gmin po³o¿onych przy
drodze ekspresowej Po-
znañ – Wroc³aw „Pi¹tka”’
Delegatem wy¿ej wymienio-
nego stowarzyszenia wybrano
burmistrza Œmigla – Józefa
Cieœlê.
W kolejnym punkcie obrad
skarbnik Œmigla Danuta Mar-
ciniak wyjaœni³a, zaleg³¹ z po-
przedniej sesji, sprawê doty-
cz¹c¹ zapytania o wysokoœæ
odprawy i œwiadczenia za nie-
wykorzystany urlop wyp³aco-
nego by³emu burmistrzowi
Œmigla – Jerzemu Cieœli. Od-
prawa wynosi³a 10.l640 z³
a œwiadczenie za niewykorzy-
stany urlop – 21.631 z³. Razem
by³y burmistrz otrzyma³
32.271 z³.
W czasie sk³adania wolnych
g³osów i wniosków Rada jed-
nog³oœnie zatwierdzi³a projekt
planu pracy Komisji Rewizyj-
nej przedstawiony przez jej
przewodnicz¹cego – Witolda
Omieczyñskiego.
Radny J. Pietrzak poinfor-
mowa³ Radê o utworzeniu siê
na szczeblu powiatu Forum
Rolniczego. Odczyta³ protest
skierowany do Ministra Rol-
nictwa i poinformowa³ o tym,
¿e „Samoobrona” w dniu 3 lu-
tego br. zorganizuje protest.
Radny Bogdan Turliñski z³o-

¿y³ wniosek o uhonorowanie
so³tysa W³adys³awa Kahla za
jego 47 letni¹ pracê spo³eczn¹
na rzecz wsi.
Z kolei radny W³odzimierz
Drótkowski poinformowa³ ze-
branych o jego dzia³alnoœci na
rzecz poprawy funk-
cjonowania Ekspozytury PKO
w Œmiglu. Z odpowiedzi pi-
semnej dyrektora oddzia³u
PKO w Œremie wynika³o, ¿e
przeprasza on mieszkañców
Œmigla za wszelkie utrudnie-
nia i zapewnia o tym, ¿e
funkcjonowanie placówki ule-
gnie zmianie na lepsze.
Radny J. Pietrzak przedstawi³
kwoty, jakie przeznacza siê na
administracjê o Spó³ce Wod-
no – Melioracyjnej.
Pan Bernard Jagodzik zapyta³
radnych o to kto zajmuje siê
konserwacj¹ rowów w gminie
i kiedy bêdzie realizowany
projekt kanalizacji i remontu
ulicy Staszica. Na pytanie rad-
nego P. Górznego burmistrz J.
Cieœla odpowiedzia³, ¿e powo-
³ano zespó³ do racjonalizacji
obwodów szkolnych oraz, ¿e
bêdzie siê stara³ o œrodki na
remonty obiektów szkolnych.
Prezes Gminnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych – Zygmunt Ko-
nieczny zwróci³ siê z proœb¹
do Rady o wystosowanie wnio-
sku do odpowiednich w³adz
o zmianê ustawy w sprawie
wydawania œwiadectw zdro-
wia i pochodzenia zwierz¹t.
Burmistrz i Rada zadeklaro-
wali pomoc w tej sprawie.
Radny w. Omieczyñski po-
ruszy³ problemy rzetelnej in-
formacji spo³eczeñstwa po-
przez internet i w³aœciwego
oœwietlenia miasta.
W sprawie internetu bur-
mistrz J. Cieœla wyjaœni³, ¿e
problem do koñca lutego bê-
dzie rozwi¹zany i wyrazi³ na
dziejê, ¿e uda siê wreszcie
z Energetyk¹ uregulowaæ
oœwietlenie ulic.
Burmistrz Œmigla J. Cieœla

Wiadomoœci z IV Sesji

dokoñczenie na str. 9
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31 stycznia b. r. w Sp³awiu
odby³o siê spotkanie z rolni-
kami, któremu przewodniczy³
Jan Pietrzak – radny Rady
Miejskiej Œmigla, delegat
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
i szef „Samoobrony” w gminie
Œmigiel. Wœród zebranych
znaleŸli siê rolnicy, rzemieœl-
nicy, przedsiêbiorcy, bezro-
botni, pracownicy, mieszkañ-
cy gminy i oœciennych wio-
sek. Otwieraj¹c zebranie, Jan
Pietrzak powiedzia³: „Na
spotkanie, jako komitet
organizacyjny, nie stosowali-
œmy formy zaproszeñ.Po prostu
poinformowaliœmy o nim
wszystkich mieszkañców,
wszystkie osoby piastuj¹ce sta-
nowiska.” Przy stole pre-
zydialnym zasiedli: pose³ Sej-
mu RP Tadeusz Wojtkowiak,
burmistrz Œmigla Józef Cieœla,
komendant powiatowy policji
Henryk Kasiñski, radny Sej-
miku Wojewódzkiego Hubert
Ksi¹¿kiewicz, radni powiatu
koœciañskiego: Bernard Ptak
oraz Karol Kopienka, radny
Rady Miejskiej Œmigla Stani-
s³w Olejnik, przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Zawodowego Rol-
ników Powiatu Koœciañskiego
„Samoobrona” £ukasz Durka.

Spotkanie nie mia³o charakte-
ru obrad, dotyczy³o sytuacji
ekonomicznej rolników i ich
zagro¿onej egzystencji.
Jako pierwszy g³os zabra³ Ta-
deusz Wojtkowiak, któr y
podkreœli³, ¿e protest rolni-
ków przygotowywany na
dzieñ 3 lutego nale¿y prze-
prowadziæ spokojnie i poko-
jowo. Nastêpnie g³os zabra³
burmistrz Œmigla Józef Cieœla.
Przypomnia³, ¿e 22 lata temu
równie¿ w tej sali odby³o siê
spotkanie rolników (wówczas
pod egid¹ „Solidarnoœci”), na
którym przedstawiono swoje
bol¹czki, oczekiwania, pro-
blemy. ¯yczy³ te¿ konstruk-
tywnego protestu.

Bernard Ptak przeczyta³ pi-
smo, jakie zosta³o wys³ane
przez cz³onków Prezydium
Forum Rolniczego Powiatu
Koœciañskiego do wicepre-
miera rz¹du RP – ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Jaro-
s³awa Kalinowskiego oraz do
parlamentarzystów: „Jesteœmy
rolnikami wielkopolskimi
z dawnego województwa lesz-
czyñskiego, regionu z rozwi-
niêt¹ produkcj¹ zwierzêc¹, do-
brze zorganizowanymi i zarz¹-
dzanymi gospodarstwami rol-
nymi, dlatego nie mo¿emy po-
godziæ siê z tak¹ polityk¹ roln¹,
która prowadzi do naszego ban-
kructwa, st¹d nasz stanowczy
protest”. Cz³onkowie prezy-

Tragiczna sytuacja w rolnictwie
tematem rozmów w Sp³awiu

dium otrzymali tylko odpo-
wiedŸ „Samoobrony”. Klub
ten wyrazi³ zdecydowane
poparcie wobec dzia³añ po-
dejmowanych przez Forum
Rolnicze Powiatu Koœciañ-
skiego.
Hubert Ksi¹¿kiewicz zazna-
czy³, ¿e planowana manife-
stacja jest protestem prze-
ciwko polityce aktualnego rz¹-
du polskiego, który nie podej-
muje wystarczaj¹cych dzia³añ
zmierzaj¹cych do poprawy
katastrofalnej sytuacji finan-
sów publicznych i g³êbokiej
recesji gospodarczej. Z uwagi
na tê sytuacjê „Samoobrona”
¿¹da reformy finansów pu-
blicznych oraz polityki pie-
niê¿nej  i systemu podat-
kowego. „System finansów pu-
blicznych jest ca³kowicie niewy-
dolny”- podkreœli³ H. Ksi¹¿kie-
wicz. Nastêpnie zebrani w sali
rolnicy mieli okazjê zadaæ py-
tania osobom zasiadaj¹cym
przy stole prezydialnym. Na
zakoñczenie spotkania Jan
Pietrzak przedstawi³ in-
strukcjê manifestu w dniu
3 lutego b.r. w Czaczu.

Ilona Stró¿ak
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ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Œmigla

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 15 poz. 139
z dnia 25 lutego 1999 r. z póŸn. zm./ zawiadamiam, ¿e projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Œmigiel bêdzie wy³o¿ony do publicznego wgl¹du od 18 marca 2003 roku na okres 21 dni w siedzibie Urzêdu
Miejskiego Œmigla pok. nr 24 w godzinach od 8.00 do 14.00.
Granic¹ zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Œmigiel s¹ tereny:
- mieszkalnictwa rodzinnego o niskiej intensywnoœci zabudowy w miejscowoœci Przysieka Polska, które przeznacza siê pod

zabudowê mieszkaniow¹ i towarzysz¹c¹ jej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z przetwórstwem, produkcj¹ rolniczo – ogrod-
nicz¹ oraz us³ugami dla rolnictwa i oznacza symbolem 4 MN/Gp

- upraw rolnych, upraw polowych i w czêœci tereny lasów w miejscowoœci Przysieka Polska, które przeznacza siê pod dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ i oznacza symbolem 8 Gp.

Zgodnie z art. 23 ustawy ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu, mo¿e wnieœæ protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy ka¿dy, którego interes prawny lub uprawnienia zosta³y naruszone przez ustalenia przyjête w projek-
cie planu, mo¿e wnieœæ zarzut.
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ protesty i zarzuty na piœmie do Burmistrza Œmigla z podaniem oznaczenia nieruchomoœci
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni po okresie wy³o¿enia.

Burmistrz Œmigla
Józef Cieœla
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Tañcz¹ i œpiewaj¹ od 20 lat!

fo
t. 

R
. G

ór
ny

Zespó³ Pieœni i Tañca
„¯eñcy Wielkopolscy” ob-

chodzi³ 20 - lecie dzia³alnoœci.
Z tej okazji 4 stycznia br.
w Œmiglu i Niet¹¿kowie odby-
³y siê uroczystoœci jubileuszo-
we. Zainaugurowa³a je msza
œw. w koœciele œw. Stanis³awa
Kostki w Œmiglu, po której
byli i obecni cz³onkowie ze-
spo³u spotkali siê w sali spor-
towej w Niet¹¿kowie. Spotka-
nie by³o okazj¹ do wspo-
mnieñ, rozmów i wzajemnego
poznania siê cz³onków zespo-
³u.

Najwa¿niejszym punktem
obchodów jubileuszu by³ kon-
cert galowy, który odby³ siê
w sali spor towej Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Niet¹¿kowie. Trwa³ dwie
godziny i wziê³o w nim udzia³
przesz³o 100 tancerzy i 11 mu-
zyków. Nie mog³o zabrakn¹æ
dwóch najwa¿niejszych dla ze-
spo³u postaci - Eugeniusza Ku-
rasiñskiego - za³o¿yciela i wie-
loletniego kierownika oraz
Rafa³a Rosolskiego - kierowni-
ka zespo³u od 1993 r. do chwi-
li obecnej.

Koncer t sk³ada³ siê
z trzech czêœci. Pierwsza po-
œwiêcona by³a tañcom narodo-
wym oraz historii zespo³u.
Wziêli w niej udzia³ miêdzy
innymi tancerze, którzy od 10,
a nawet 15 lat ju¿ nie tañcz¹.
Od pocz¹tku paŸdziernika
spotykali siê na cotygodnio-
wych próbach, by 4 stycznia
pokazaæ, ¿e pomimo up³ywu

lat nic nie stracili z dawnej
œwietnoœci.

Drug¹ czêœæ poœwiêcono
Wielkopolsce - regionowi,
gdzie zespó³ dzia³a, pracuje
i koncertuje. By³a ona przy-
pomnieniem, ¿e szacunek dla
rodzimego wielkopolskiego
folkloru zajmuje bardzo wa¿-
ne miejsce w zespole z Niet¹¿-
kowa. Dobitnym tego wyra-
zem by³ goœcinny wystêp ka-
peli dudziarskiej „Manugi”

z Bukówca Górnego, która
muzycznie wspiera³a jedn¹
z m³odszych grup prezentu-
j¹c¹ tañce z ich rodzimej miej-
scowoœci.

W trzeciej czêœci dwie
m³odsze grupy zaprezentowa-
³y folklor z centralnej i po³u-
dniowej Polski. Po raz pierw-
szy publicznoœæ zobaczy³a wi-
dowisko „Oczepiny” z wesela
³owickego. Podczas prezenta-
cji oczepin kapelê zespo³u

wspiera³, graj¹c na bêbnie,
twórca widowiska Dariusz
Nawrocki – kierownik i cho-
reograf Reprezentacyjnego
Zespo³u Pieœni i Tañca W³ók-
niarzy „Poltex” z £odzi. Pre-
miera uda³a siê, co publicz-
noœæ wynagrodzi³a gor¹cymi
oklaskami. Tancerze wystêpu-
j¹cy w tej czêœci koncertu po-
kazali, ¿e o przysz³oœæ zespo-
³u mo¿emy byæ spokojni. M³o-
de pokolenie jest liczne, zdol-
ne i ju¿ nied³ugo godnie przej-
mie pa³eczkê od swoich star-
szych kolegów. Koncer t
zakoñczy³y gratulacje i ¿ycze-
nia.

Ostatnim punktem obcho-
dów jubileuszu by³ bal, na któ-
rym bawiono siê do bia³ego
rana.

Symbolem uroczystoœci 20
- lecia zespo³u sta³a siê natu-
ralna zmiana pokoleñ. WyraŸ-
nym tego dowodem by³o
uczestnictwo w koncercie
mamy, syna i córki.

Minione 20 lat w dzia³alno-
œci zespo³u obfitowa³o w wie-
le interesuj¹cych wydarzeñ.
Nie zawsze jednak tancerze
stoj¹ w blasku reflektorów
i odbieraj¹ brawa za udany
wystêp. Ka¿dy sukces po-
przedzony jest ciê¿k¹ i wy-
trwa³¹ prac¹. „¯eñcy Wiel-
kopolscy” maj¹ nadziejê, ¿e
w drodze do nastêpnego jubi-
leuszu spotkaj¹ siê ze strony
by³ych cz³onków, rodzin, in-
stytucji i w³adz samorz¹do-
wych z ¿yczliwoœci¹ i pomoc¹.

Rafa³ Rosolski
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Z z a c i e k a w i e n i e m
przeczyta³em artyku³

Andrzeja Webera pt. „Dwór
w Koszanowie” publikowany
w dwóch ostatnich numerach
„Witryny Œmigielskiej”. Czêœæ
druga jest zarysowanym szki-
cem biograficznym w³aœcicieli
koszanowskiego dworu rodzi-
ny Hoffmannswaldau.
Lektura tekstu p. A. Webera
zmobilizowa³a mnie do odszu-
kania materia³ów na ten temat
– m.in. wywiadu prze-
prowadzonego w letniej dzia³-
kowej scenrii z p. Wiktori¹
Langner, która w majatku pra-
cowa³a od 14 roku ¿ycia, po-
siada wiêc bogate informacje.
Na ich podstawie oraz infor-
macji uzyskanych od p. Marii
Krawczyk, której ojciec by³
dworskim ogrodnikiem a tak-
¿e dokumentów archiwalnych
pozwalam sobie Szanownym
Czytelnikom „Witryny Œmi-
gielskie”, bli¿ej przedstawiæ
TRZY POKOLENIA
SZLACHECKIEJ RODZINY
von HOFFMANNSWAL-
DÓW, w³aœcicieli majatku
Koszanowo. Aby obraz by³
w miarê jasny, pomijam linie
boczne (brat, siostra, szwa-
gier) i koligacje (np. w Œmiglu
mieszka³ rolnik Gûnther Hof-
fman von Hoffmannswaldau.
Pierwsze pokolenie repre-
zentuje porucznik i naczelnik
poczty Aleksander von Hoff-
mannswaldau. Mieszka³ w Po-
lnische pow. War tenberg,
gdzie te¿ umar³. By³ ¿onaty
z Ann¹ von... (niestety nazwi-
sko nieczytelne), która przed
œmierci¹ mieszka³a w Kosza-
nowie.
Ich synem by³ Karl Hoffman-
nswaldau, który urodzi³ siê
w 1850 roku (brak dat przy in-
nych nazwiskach jest wyni-
kiem braku dokumentów) te¿
w Polnische.
W 1912 roku od Komisji Osad-
niczej naby³, przedtem go
dzier¿awi¹c, maj¹tek Kosza-
nowo. Dodajmy od razu, ¿e
stanowi³ on dobra rycerskie,
co jego w³aœcicielowi dawa³o
odpowiedni¹ pozycjê spo-
³eczn¹. Od kiedy dzier¿awi³

Koszanowo, chyba nie da siê
ustaliæ. Przyby³ do niego wraz
z matk¹ Ann¹, która zmar³a
przed 1923 rokiem. Karol o¿e-
ni³ siê z Minn¹ von Kappel
(w aktach te¿ Kappell). Z tego
zwi¹zku zrodzi³o siê kilkoro
dzieci, m.in. Frytz – póŸniej-
szy w³aœciciel maj¹tku.
Warto nadmieniæ, ¿e maj¹tek,
zarówno w czasach dzier¿awy,
jak i po wykupieniu, siê rozra-
sta³ (zob. Jolanta Goszczyñ-
ska „Maj¹tki wielkopolskie”,
tom V powiat koœciañski, s.
260-261).
Karol Hof fmannswaldau
zmar³ 24.01.1923 r. O zgonie
ojca urz¹d powiadomi³ „go-
spodarz i by³y rotmistrz“ syn
Fritz, który zezna³, ¿e zmar³
„ojciec jego, posiedziciel dóbr
rycerskich“.
W „Orêdowniku Œmigiel-
skim” z 24.01.1923 r. ukaza³
siê nekrolog, który zawiera³
informacjê: „By³ wspó³za-
³o¿ycielem spó³ki „Mleczarnia
w Œmiglu” i od pocz¹tku jej
istnienia (1884) by³ cz³onkiem
jej Rady Nadzorczej.”
Fritz Hoffmannswaldau uro-
dzi³ siê 04.06.1882 r. w Ko-
szanowie. Zwi¹zek ma³¿eñski
zawar³ z Mari¹ Luiz¹ von Tem-
pelhoff przed 1921 r. (w grud-
niu tego¿ roku zg³osi³ zgon
zrodzonej z tego ma³¿eñstwa
córki bezimiennej, która ¿y³a
pó³ godziny – drug¹ ich córk¹
i jedyn¹ ¿yj¹c¹ by³a Jutta).
W³asnoœæ maj¹tku przej¹³ od
matki Minny po 1937 r. Wi¹-
za³o siê to ze zmian¹ miejsca
zamieszkania. Matka, która
rezydowa³a w dworze, prze-
nios³a siê do „ma³ego domku”
(W³. Reymonta 7) a Fritz, któ-
ry wraz z rodzin¹ mieszka³ „na
burgu” (Pó³nocna 5) zaj¹³
dworek. Jego matka ¿y³a jesz-
cze w listopadzie 1939 roku.
Nie mam informacji, jak
zachowywa³ siê Fritz
Hoffmannswaldau w stosun-
ku do Polaków przed wybu-
chem wojny, ale fakt, ¿e
1.9.1939 r. zosta³ internowany,
mówi sam za siebie. Z inter-
nowania nie powróci³.
Kolumny internowanych

Niemców usi³owano drogami
zablokowanymi przez ludnoœæ
cywiln¹ i tabory wojskowe prze-
prowadziæ przez Œrodê, Pyzdry,
Konin do Berezy Kartuskiej.
Ogólna sytuacja na froncie,
„szpiegomania” wywo³ana
dzia³aniami V Kolumny, wzbu-
rzone nastroje mia³y wp³yw na
traktowanie konwojowanych.
Nie da siê wykluczyæ, ¿e wzd³u¿
trasy przemarszu dopuszczono
siê pojedynczych zbrodni. Zw³o-
ki w³aœciciela maj¹tku Bogu-
szyn Otto Fõrstera znaleziono
w rowie pod Koœcianem zaraz
po wkroczeniu wojsk nie-
mieckich.
W zasadzie jednak internowani
Niemcy padali ofiar¹ nalotów
Luftwaffe. Jedyna kobieta z re-
jonu Œmigla, któr¹ naziœci po-
daj¹ jako „ofiarê polskich
zbrodni”, 46 – letnia Emma
Luise Redal – ¿ona kowala
z Bronikowa, zginê³a 5 wrze-
œnia 1939 r. w Strza³kowie
k. Wrzeœni. Akt zgonu wysta-
wiono w oparciu o zeznanie
œwiadka, Niemki Ryth Ris-
smann ze Œmigla, która stwier-
dzi³a, ¿e Emma Redel „zginê³a
od bomby lotniczej rzuconej na
poci¹g”.
Internowany Gerhard Sturmer
– m³ynarz ze Œmigla wspomi-
na: ”Niebezpieczeñstwo lotni-
czych bomb niemieckich d³ugo
nad nami wisia³o. Byliœmy na
drodze z Turku do £owicza
i dostaliœmy siê miêdzy
pierwsz¹ a drug¹ liniê. Szosa
pe³na uciekinierów. Miêdzy tym
jeszcze wozy z amunicj¹, jed-
nostki artylerii, oddzia³y woj-
skowe. Wszystko to by³o dla nie-
mieckich lotników zachêcaj¹-
cym celem. Konwojenci szuka-
li schronienia, a my co mieli-
œmy robiæ? By³o nam przykro
gin¹æ od bomb lotników nie-
mieckich” (Jerzy Zielonka
„Cmentarz pod wiatrakami”
(w) Panorama Leszczyñska nr
12 z 21.03.1996 r. str. 22).
14 listopada 1939 r. przed
urzêdnikiem stanu cywilnego
w Œmiglu stawi³a siê jego ¿ona
Maria Luisa Hoffmannswal-
dau i zezna³a, ¿e jej m¹¿ Fritz
von Hoffmannswaldau „zmar³

w wieku 57 lat, na drodze de-
portacji w pobli¿u Turku, na
pocz¹tku wrzeœnia, zamordo-
wany przez Polaków w roku
1939”.
Na podstawie zarz¹dzenia
S¹du Rejonowego w Lesznie –
decyzja z dnia 9.1.1941 roku –
ten akt zgonu sporz¹dzony bez
odnalezienia zw³ok, zosta³ skre-
œlony, „poniewa¿ Fritz von Hof-
fmannswaldau wprawdzie
mieszka³ w Koszanowie powiat
Koœcian, ale zw³oki zosta³y zna-
lezione w pobli¿u Turku”.
(i tam prawdopodobnie spo-
rz¹dzono akt zgonu).
Jak ju¿ wczeœniej pisa³em,(Wi-
tryna Œmigielska nr 2 z 1996
r. „Czy ktoœ jeszcze pamiêta?”,
zob. te¿ WŒ nr 6 z 1992 r.
„Wspomnienie sprzed 50 lat”)
manifestacyjny pogrzeb
Niemców, którzy nie wrócili
z internowania, odby³ siê 16
i 17 grudnia 1939 r. Na rynku
w Œmiglu u³o¿ono 77 trumien
ze zw³okami Niemców: z Lesz-
na 4, Koœciana 13, Kotusza 17,
Wojnowic 2, Robaczyna 8,
Œmigla, Niet¹¿kowa, Boguszy-
na, Wonieœcia i Bronikowa
(³¹cznie) 34. Suma tych liczb
wynosi 76, ale o tym ni¿ej. Nie
bêdê relacjonowa³ przebiegu
tej szowinistycznej, antypol-
skiej, z ¿a³ob¹ nic nie maj¹cej
wspólnego uroczystoœci. Pod-
kreœlê tylko, ¿e za zagi-
nionych we wrzeœniu 1939 r.
Niemców, satysfakcj¹ by³o
rozstrzelanie na rynku w Œmi-
glu 15 Polaków. (zob. H. Zbier-
ski „Sylwetki Polaków roz-
strzelanych w 1939 r. na Sta-
rym Rynku w Œmiglu, s. 26
i dalsze).
Trumny rozwieziono do miej-
scowoœci, z których zaginieni
pochodzili. W Œmiglu pogrzeb
odby³ siê w niedzielê, 17 grud-
nia, po po³udniu. Do specjal-
nej kwatery na cmentarzu
ewangelickim z³o¿ono 50 tru-
mien. (W listopadzie 1997 r.
z tej kwatery ekshumowano -
wed³ug protokó³u – szcz¹tki
44 osób).

O w³aœcicielach dworu w Koszanowie - raz jeszcze

Dokoñczzenie w nastêpnym nume-
rze.

Hubert Zbierski
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Wspania³y jubileusz Towarzystwa Œpiewu „Harmonia”

Podczas wystêpu jubileuszowego
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T o w a r z y
stwo Œpie-

wu ,,Harmonia’’
w Œmiglu zo-
sta³o za³o¿one
2 lutego 1893 r.
z inicjatywy Alojzego Woj-
ciechowskiego, który przyj¹³
równie¿ obowi¹zki dyrygenta.
Pierwszym prezesem zosta³
Wincenty Kiedrowski. W ma-
ju 1894 roku chór otrzyma³
swój sztandar.
Powstanie towarzystwa by³o
jednym z przyk³adów protestu
Polaków wobec ówczesnej
polityki zaborców. Zajmowa³o
siê pielêgnowaniem pieœni oj-
czystej i s³owa polskiego przez
organizowanie wieczornic,
przedstawieñ teatralnych, za-
baw i wycieczek.
Do roku 1913 towarzystwo
by³o chórem mêskim, na-
stêpnie mieszanym.
W jego historii zaznaczy³y siê
liczne sukcesy, ale równie¿
okresy trudne.
W czasie I wojny œwiatowej
dzia³alnoœæ ,,Harmonii’’ by³a
zawieszona. Chór reaktywo-
wano w 1920 r. Funkcjê pre-
zesa obj¹³ Wawrzyniec
£uczkowski, dyrygentem na-
dal by³ Alojzy Wojciechowski.
W 1922 r. dyrygenturê przej¹³
Boles³aw Antkowiak –miej-
scowy kierownik szko³y pod-
stawowej.
Lata1922 – 1939 cechuj¹ siê
czêstymi zmianami prezesów,
a przede wszystkim dyrygen-
tów, mimo to dzia³alnoœæ
,,Harmonii’’ by³a ci¹gle wi-
doczna w ¿yciu œrodowiska
lokalnego.
II wojna œwiatowa to dla ,,Har-
monii’’ czasy skonfiskowania
sztandaru, ksiêgozbioru, nut,
œpiewników, rekwizytów te-
atralnych i kostiumów.
Nie wszyscy cz³onkowie chó-
ru doczekali upragnionej wol-
noœci.
¯ycie za ojczyznê oddali: W³a-
dys³aw Pioch, Zygmunt Cie-
sielski, Maksymilian Stacho-
wiak, Roman Przybysz, Igna-
cy Cieœla, Walenty Czy¿kow-

ski, Leon Szymañski, Leon
Szade i Kazimierz Zieliñski.
20 kwietnia 1947 roku na wal-
nym zebraniu oficjalnie wzno-
wiono dzia³alnoœæ to-
warzystwa, które dzia³a nie-
przerwanie do dnia dzisiej-
szego.
Po II wojnie œwiatowej kolejni
prezesi zarz¹du to: W³adys³aw
Bromka, Franciszek Urba-
niak, Kazimierz £uczkowski,
Stefan Ilmer i -  od 1991 roku -
Eligiusz Lipowicz.
Kolejni dyrygenci chóru to:
Franciszek G³owacki, Józef
Wesnerowicz, Tadeusz Bajon,
Kazimierz Roszak, Tadeusz
Koœciow, Romuald Trembic-
ki, Maria Szamborska,
Aleksandra Benyskiewicz. Od
1991 roku dyrygentem jest
Piotr Majer.
Na uroczystoœæ 65 – lecia
dzia³alnoœci towarzystwo
otrzyma³o nowy sztandar, któ-
ry towarzyszy „Harmonii’’ do
dziœ.
W 1956 roku dziêki staraniom
Stefana Grysa i Leona Drót-
kowskiego uda³o siê zakupiæ
pierwsze pianino.
Od 1978 chór dzia³a przy
obecnym Centrum Kultury
w Œmiglu, dziêki czemu posia-
da sta³e miejsce coty-
godniowych spotkañ, a tak¿e
jest wspierane finansowo.
Co roku chór wystêpuje pod-
czas: Wojewódzkiego Œwiêta
Pieœni i Muzyki, Wo-

jewódzkiego Przegl¹du ,,Œpie-
wamy Kolêdy i Pastora³ki’’,
zjazdów okrêgowych, okolicz-
noœciowych koncertów na te-
renie miasta Œmigla, mszy
œwiêtych (wzbogacaj¹c litur-
gie odpustowe, rocznicowe,
pogrzebowe) oraz biesiad,
majówek, wycieczek.
W swym dorobku „Harmo-
nia’’ mo¿e poszczyciæ siê:
Srebrn¹ Odznak¹ PZCHiO
(1958 r.), Honorow¹ Odznak¹
PZCH i O ,,Z³ota z laurem’’
(1993 r.), Medalem za Zas³u-
gi dla Miasta i Gminy Œmigiel
(1995 r.), Medalem PZCH i O
z okazji 70-lecia tej organiza-
cji oraz wieloma dyplomami,
okolicznoœciowymi puchara-
mi i nagrodami za udzia³
w konkursach i przegl¹dach.
 Obecnie chór liczy 44 chó-
rzystów i 72 cz³onków wspie-
raj¹cych.
2 lutego 2003 roku Towarzy-
stwo Œpiewu ,,Harmonia’’ ob-
chodzi³o110 – lecie swego ist-
nienia.
Tego dnia zosta³a odprawiona
uroczysta msza œw. w koœcie-
le farnym w Œmiglu w intencji
chórzystów, na któr¹ chór
przygotowa³ oprawê mu-
zyczn¹.
8 lutego 2003 roku w Centrum
Kultur y w Œmiglu zor-
ganizowano jubileuszowy
koncert. Wziê³y w nim udzia³
rodziny, przyjaciele chóru,
reprezentanci w³adz samo-

rz¹dowych gminy Œmigiel
i powiatu koœciañskiego oraz
przedstawiciele duchowieñ-
stwa.
Gospodarzem uroczystoœci
by³ Tadeusz Ilmer. Historiê
chóru przygotowa³a i przed-
stawi³a wiceprezes Krystyna
Schulz. Z programem kon-
certu zapozna³a goœci Justyna
Ziegler.
Na pocz¹tku chór zaœpiewa³
,,Laudate Dominum’’ oraz
,,Has³o Chórów’’.
PóŸniej chórzyœci wykonali
pieœni o charakterze naro-
dowym (,,Polonez’’, ,,Czy jest
piêkniejszy kraj na ziemi’’,
,,Nie ma tañca jak nasz ma-
zur’’) , religijnym (,,Gaude
Mater Polonia’’, ,,Modlitwa
dziêkczynna’’, ,,Sancta Ma-
ria’’) , estradowym (,,Ma³y
Ksi¹¿ê’’, ,,Pieœñ o Willi’’,
,,Wróæ do Sorento’’) , biesiad-
nym (,,Czarnuszka’’, ,,Marze-
nia me³ameda’’, ,,Jêcz¹ góry,
jêcz¹’’).
Po czêœci artystycznej nast¹-
pi³o uroczyste wrêczenie indy-
widualnych imiennych odzna-
czeñ nadanych przez Zarz¹d
G³ówny Polskiego Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr w Warsza-
wie.
Prezes PZCH i O Tadeusz
Paprocki uhonorowa³ naj-
starszego cz³onka „Harmonii’’
– Edmunda Maækowiaka
Z³ot¹ Odznak¹ z Wieñcem
Laurowym.
Z³ot¹ Odznakê z Laurem
otrzymali: Kazimiera Cicho-
szewska, Eligiusz Lipowicz,
Genowefa Janicka, Alfred Fi-
lipowicz. Oprócz tego przy-
znano chórzystom 11 Z³otych
Odznak, 10 Srebrnych Od-
znak i 19 Br¹zowych Odznak.
Poœmiertnie Z³ot¹ Odznak¹
zosta³a odznaczona Zofia
Benyskiewicz, która bardzo
aktywnie uczestniczy³a w
dzia³alnoœci chóru i przez 40
lat prowadzi³a kronikê „Har-
monii’’.
Wszyscy chórzyœci otrzymali
pami¹tkowe dyplomy.
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Nastêpnie na rêce prezesa
chóru Eligiusza Lipowicza za-
proszeni goœcie przekazali
¿yczenia, kwiaty i okoliczno-
œciowe upominki.
Na zakoñczenie chórzyœci
wspólnie z ca³¹ sal¹ zaœpiewali
piosenkê ,,Gdzie s³yszysz
œpiew ‘’, która jest mottem
Towarzystwa ,, Harmonia’’.
Obchodom uroczystoœci to-
warzyszy³a wystawa z³o¿ona z
pami¹tek zwi¹zanych z 110 –
leciem istnienia chóru.
Koncert mia³ bardzo uroczy-
st¹ oprawê dziêki wsparciu fi-
nansowemu wielu sponsorów,

którym chór sk³ada serdecz-
ne podziêkowanie.

Barbara £awniczak

Darczyñcy na rzecz Towa-
rzystwa Œpiewu „Harmonia” w
Œmiglu:
- Urz¹d Miasta w Œmiglu
- Apteka „Pod Wagami” p.

Cise³, Spó³ka Jawna, Œmi-
giel,

- Autoryzowana Stacja Ob-
s³ugi Ci¹gników „Urpol”,
p. W. Kunert, Poladowo

- Bank Spó³dzielczy w Œmiglu
- Jan Bobowski, Œmigiel,
- K.J. Maœlankiewiczowie,

Koszanowo,
- „Meblomax”, Spó³dzielnia

Pracy, Œmigiel,
- Mechanika pojazdowa, œlu-

sarstwo, T. Tomaszewski,
Œmigiel,

- Piekarnia i Cukiernia D.
Grygier, Œmigiel

- Przedsiêbiorstwo Handlowo
Us³ugowe „Eda”, E. Czar-
necki, Œmigiel

- Przedsiêbiorstwo Handlowe
H. Chudak, Œmigiel,

- Przedsiêbiorstwo Handlowo
Us³ugowe „Stalmar”, M.
Czajka, Poladowo,

- Sklep wielobran¿owy „Mar-
kiza”, M. Jordanowska,
Œmigiel,

- Zak³ad Us³ug Technicznych
„Budmix”, M. Fêglerski,

Œmigiel
- Zak³ad Produkcyjny „El-

kard”, Wytwórnia Szasz³y-
ków, Œmigiel.

Towarzystwo sk³ada wszyst-
kim sponsorom serdeczne
podziêkowania za bezintere-
sown¹ pomoc w zorganizo-
waniu jubileuszu.

W 1952 roku w Urzêdzie
Stanu Cywilnego

w Œmiglu zwi¹zek ma³¿eñski
zawar³o a¿ 24 par. Spotka³y siê
one 13 lutego br. na uroczy-
stoœci zorganizowanej przez
Urz¹d Miejski w sali œlubów,
w czasie której burmistrz Œmi-
gla Józef Cieœla wrêczy³ im
medale „Za d³ugoletnie po-
¿ycie ma³¿eñskie”, przyznane
przez prezydenta PR.
Na spotkanie przybyli niemal
wszyscy ma³¿onkowie. Czêœæ
oficjaln¹ zakoñczy³o skromne
przyjêcie, które sprzyja³o roz-
mowom i wspomnieniom.
50 rocznicê œlubu obchodzili:
W³adys³awa i Kazimierz Zie-
liñscy,, Stefania i Józef Miko-
³ajczakowie, Anna i Czes³aw

Prze¿yli ze sob¹ 50 lat
Kruczyñscy, Zyta i W³adys³aw
Przydro¿ni, Irena i Seweryn
Urbaniakowie, Maria i Witold
Sadowscy, Maria i Bogdan
Schulzowie, Teodora i  Ma-
rian Sobolewscy (Œmigiel),
Wanda i Czes³aw Dobronio-
wie, Bronis³awa i Czes³aw Ci-
szakowie, Czas³awa i Józef
Kurzawscy, Maria i Edmund
Skrzypczakowie, Wanda i Jó-
zef Jankowscy (Stare Bojano-
wo), Regina i Marian
Drobnikowie, Marianna i Fe-
liks Sosiñscy (Bronikowo),
Józefa i Henryk Cieœlowie
(¯egrówko), Janina i Józef
Paw³owscy (Wonieœæ),
Mieczys³awa i Wojciech Lo-
rencowie (Poladowo), Kon-
stancja i Henryk W³odarcza-

odpowie na piœmie na pytanie
radnego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego –
Huberta Ksi¹¿kiewicza o ra-
ting (okreœlenie wiar y-
godnoœci i zdolnoœci kredy-
towej gminy) w 2002 r.
W odpowiedzi na pytanie pana
so³tysa Wojciecha Wa-
sielewskiego z Niet¹¿kowa,
o to co spowodowa³o dziurê
bud¿etow¹ w wysokoœci oko-
³o 1,4 mln z³, burmistrz odpo-
wiedzia³, ¿e pan Wasielewski
jako by³y radny powinien wie-

dzieæ oraz wyjaœni³, ¿e g³ów-
nie to wynika z budowy kana-
lizacji w Koszanowie (800 tys.
z³) i wodoci¹gu w Bronikowie
(400 tys. z³) oraz nie podwy¿-
szania podatku.
Pan Bernard Pawlisiak zwró-
ci³ siê do Rady o otoczenie
opiek¹ ujêcia wody pitnej
w Broñsku.
So³tys ze Starej Przysieki
Pier wszej – Andrzej Bia³y
zg³osi³ uszkodzenie drogi po-
wiatowej za Czaczem w kie-
runku Starej Przysieki Dru-

giej oraz pyta³ o czas w jakim
zostanie opracowany plan bu-
dowy dróg w naszej gminie.
Burmistrz obieca³ pomoc
i wyjaœnienie szczególnie
ostatniego problemu po za-
koñczeniu zebrañ wiejskich i
wyborze so³tysów.
Pomoc w sprawie zalanego
ujêcia wody pitnej w Broñsku
zadeklarowa³ radny powiato-
wy – Ryszard Fornalik oraz
poinformowa³ o tym, ¿e wie
o z³ym stanie dróg powiato-
wych. Jednoczeœnie wyrazi³

nadziejê na to, ¿e w tej kaden-
cji nast¹pi poprawa stanu
dróg.
Na koniec przewodnicz¹cy
Rady – J. Józefczak poinfor-
mowa³ o tym, ¿e w dniu 19 lu-
tego br. o godz. 1000 w sali
Urzêdu Miejskiego odbêdzie
siê szkolenie dla radnych
w sprawie podstawowych ak-
tów prawnych. Prosi³ równie¿
przewodnicz¹cych komisji
Rady o to, aby przygotowali
plany pracy komisji na bie¿¹-
cy rok.

kowie, Marianna i Stanis³aw
Majowie (Jezierzyce), Helena
i Jan Nowakowie (Stara Przy-
sieka Pierwsza), Irena
i Edward D¹browscy (Stara
Przysieka Druga), Janina

i Ignacy Walachowscy (Cza-
czyk).
Jubilatom ¿yczymy dalszych
wielu wspólnych, szczêœli-
wych lat.

M.D.

ci¹g dalszy ze str.4

ci¹g dalszy ze str.8
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E. Kurasiñski
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„Ruch mo¿e zast¹piæ
niemal ka¿dy lek,
ale wszystkie leki nie mog¹
zast¹piæ ruchu”

Choroby uk³adu kr¹¿enia
w naszym kraju s¹ najczêstsz¹
przyczyn¹ zgonów. Wielu Po-
laków umiera na zawa³ serca,
któr y jest nastêpstwem
mia¿d¿ycy naczyñ krwiono-
œnych. Na zawa³ „pracujemy”
ca³e ¿ycie.
Za g³ówne przyczyny mia¿-
d¿ycy uwa¿a siê:
- zaburzenia gospodarki t³usz-
czowej (podwy¿szony poziom
choresterolu we krwi),
- nadciœnienie, palenie papie-
rosów, nadwaga, brak ruchu,
obci¹¿enie genetyczne, stres.
Dowiedziono, ¿e stan zdrowia
cz³owieka zale¿y w 50% od
tego, jaki styl ¿ycia on prowa-
dzi, w 20% od czynników ge-
netycznych, w 20% od œrodo-
wiska, w jakim ¿yje, a tylko
w 10% od medycyny. Tak wiêc
fundamentem zdrowego try-
bu ¿ycia jest ruch w jego ró¿-
nych formach. Aby w wieku
póŸniejszym czuæ siê dobrze,
nawyki nale¿y zaszczepiaæ od
najm³odszych lat, w myœl po-
wiedzenia: „czym skorupka za
m³odu nasi¹knie...”.
Program zapobiegania cho-

Program Profilaktyki Chorób Uk³adu Kr¹¿enia –
„Twoje serce – twoim przyjacielem” w gimnazjum w Œmiglu

robom uk³adu kr¹¿enia „Two-
je serce-twoim przyjacielem”
jest cyklem spotkañ m³odzie-
¿y gimnazjalnej z fachowcami
od profilaktyki, którzy wska-
zuj¹ drogê do zdrowego stylu
¿ycia i przyzwyczajania do ak-
tywnych form wypoczynku.
W styczniu 2003 roku odby³o
siê jubileuszowe - 25 spotka-
nie z realizatorami tego pro-
gramu. Po raz pierwszy zawi-
tali oni do naszej szko³y
1 kwietnia 2000 roku w zwi¹z-
ku z udzia³em w I Biegu
Benedyktyñskim na trasie
Krzywiñ – Lubiñ. W biegach
pod patronatem profilaktyki
braliœmy udzia³ jeszcze
dwukrotnie. W cyklu spotkañ
profilaktycznych propaguj¹-

cych aktywne formy wypo-
czynku by³y tak¿e Biegi Olim-
pijskie w Racocie, w których
braliœmy udzia³ trzykrotnie
oraz biegi na orientacjê, któ-
re oprócz propagowania ru-
chu na œwie¿ym powietrzu,
uczy³y „czytaæ” mapê w tere-
nie. Jednak do najcie-
kawszych spotkañ z realiza-
torami programu profilak-
tycznego nale¿a³y imprezy
zorganizowane w naszej szko-
le w formie festynów sporto-
wo – rekreacyjnych, pikników
i biegu z niespodziankami
oraz gier i zabaw na weso³o.
Wszystkie te spotkania po-
przedzone by³y wyk³adami na
ró¿ne tematy.
Kilkakrotnie m³odzie¿ naszej

szko³y mia³a okazjê braæ
udzia³ w pokazie udzielania
pierwszej pomocy w nag³ym
zatrzymaniu kr¹¿enia i prze-
æwiczyæ metodê sztucznego
oddychania na fantomie.
Okazj¹ do pog³êbienia wiedzy
w zakresie zdrowego stylu
¿ycia by³y tak¿e turnieje siat-
kówki. W czasie ich roz-
grywania odbywa³y siê m.in.
prelekcja filmu o szkodliwoœci
palenia, konkurs wiedzy na
temat budowy i roli uk³adu
krwionoœnego oraz konkurs
na najlepszy plakat antyniko-
tynowy.
Inn¹ form¹ spêdzania wol-
nego czasu s¹ rajdy rowe-
rowe. Po³¹czone by³y z poby-
tem w wigwamie i quizami na
temat: „Czynniki ryzyka cho-
rób serca” oraz „Zapobiegam
chorobom serca”. Mam na-
dziejê, ¿e spotkania z Profilak-
tyk¹ Chorób Uk³adu Kr¹¿enia
przy SP ZOZ w Koœcianie zo-
stawi³y trwa³y œlad w umy-
s³ach m³odych ludzi i ¿e przy-
czyni³y siê do pewnych trwa-
³ych nawyków. Oczywiœcie to
jeszcze nie koniec i mam pew-
noœæ, ¿e realizatorzy progra-
mu profilaktyki jeszcze nie raz
zawitaj¹ do Œmigla.

Andrzej Weber
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Miko³ajkowe spotkanie z Profilaktyk¹.

Popo³udnie z bajk¹ i baœni¹
W ramach ogólnopolskiej ak-
cji „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom” Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy wspólnie ze
Stowarzyszeniem Nauczycie-
li Nowatorów Oddzia³ Tere-
nowy w Œmiglu zainicjowa³a
cykl czytania baœni. 19 lutego
baœñ Andersena „Królowa
œniegu” czyta³ burmistrz Œmi-
gla J. Cieœla. Niespodziank¹
by³y cukierki przyniesione
przez lektora, stanowi¹ce mi³y
przerywnik w s³uchaniu ba-
œni. Nastêpne spotkanie, na
które serdecznie zapraszamy
dzieci, odbêdzie siê 12 marca. BM
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W po³owie marca, najpóŸ
niej 1 kwietnia w gmi-

nie Œmigiel zostanie urucho-
mione Gminne Centrum In-
formacji. Data otwarcia zale¿-
na jest od zrealizowania przez
telekomunikacjê szybkiego
i sta³ego dostêpu do Interne-
tu. Na potrzeby GCI  przygo-
towano ju¿ lokal, zakupiono
meble i zainstalowano specjal-
ne gniazda do pod³¹czenia
komputerów. Wszystko to za
spraw¹ grantu w wysokoœci
70.000 z³ uzyskanego z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej przez Centrum Kultu-
ry.
Podstawowa dzia³alnoœæ GCI
bêdzie dotyczyæ:
a) dystr ybucji informacji

o ofertach pracy w gminie,
powiecie, regionie, kraju
a nawet za granica,

b) dystr ybucji informacji
o szko³ach i instytucjach
kszta³c¹cych oraz o mo¿li-
woœciach rozszerzania po-
siadanych kwalifikacji,

c) porad i konsultacji w za-
kresie prawa pracy i pra-
wa gospodarczego, podat-
ków, ubezpieczeñ spo³ecz-
nych dla rozpoczynaj¹-
cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹,

d) pomocy przy tworzeniu
nowych podmiotów gospo-
darczych poprzez udziela-
nie informacji, porad,
prowadzenie szkoleñ i pre-
lekcji na temat przedsiê-
biorczoœci, trybu rejestra-
cji firmy, obowi¹zków pra-
wodawcy, marketingu, itp.

e) informacji o sposobach fi-
nansowania rozpoczêtej
dzia³alnoœci gospodarczej,
programach wsparcia ma-
³ych i œrednich przedsiê-
biorstw,

f) propagowania rozwoju lo-
kalnej turystyki i agrotury-
styki,

g) propagowania ekologii
w przedsiêbiorczoœci,

h) propagowania Internetu
jako sposobu poszukiwa-
nia pracy oraz pomys³u na
prowadzenie dzia³alnoœci

gospodarczej,
i) gromadzenia specjali-

stycznych wydawnictw  na
temat prowadzonej  dzia-
³alnoœci oraz wydawania
w³asnych materia³ów in-
formacyjno – szkolenio-
wych,

j) œwiadczenia ró¿nych us³ug,
na przyk³ad skanowania,
kserowania, wydruku in-
formacji internetowych,
wysy³ania faksów, lamino-
wania i bindowania doku-
mentów, nagrywania infor-
macji zawartej w sieci, ob-
s³ugi poczty internetowej
dla ma³ych i œrednich firm,
umieszczania og³oszeñ
w serwisach oferuj¹cych
us³ugi typu: kupno, sprze-
da¿, praca itd., pomoc
bezrobotnym przy przygo-
towaniu CV, listu motywa-
cyjnego, oferty, itp., reda-
gowanie reklam i ich ob-
róbki graficzne.

Gminne Centrum Informacji
ma te¿ pomóc kojarzyæ kupu-
j¹cych i sprzedaj¹cych przez
zbieranie og³oszeñ i wywie-
szanie odpowiednich informa-
cji, redagowanie bezp³atnej
ulotki i kolporta¿ na terenie
gminy oraz na stronie interne-
towej Centrum Kultury.
Wyposa¿one bêdzie w osiem
komputerów, drukarkê, ska-
ner, faks, kserokopiarkê cy-
frow¹, nagrywarkê CD, urz¹-
dzenie do laminowania doku-
mentów, bindowanicê. Obs³u-
giwaæ je bêdzie pracownik
Centrum Kultury oddelego-
wany do kierowania Infocen-
trum, dwie sta¿ystki z Urzêdu
Pracy i kilku wolontariuszy.
Obs³uga jest ju¿ szkolona
przez specjalistów. Mamy na-
dziejê, ¿e Gminne Centrum
Informacji spe³ni oczekiwania
mieszkañców gminy.

Eugeniusz Kurasiñski

Uwaga!
Wszystkich zainteresowanych
(powy¿ej 20 roku ¿ycia, posiada-
j¹ce œwiadectwo maturalne)
prac¹ w GCI na zasadzie wolon-
tariuszy prosimy o zg³aszanie siê
w Centrum Kultury,
tel. 5 180 273.

Gminne Centrum Informacji
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Og³oszenie p³atne

Wewn¹trz, jeszcze bez komputerów

Wicewojewoda wielkopolski i burmistrz Œmigla wizytuj¹
GCI
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Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odzie¿y

Niepe³nosprawnej „Œwiat³o
Nadziei” w Œmiglu wyra¿a g³ê-
bok¹ wdziêcznoœæ Kurko-
wemu Bractwu Strzeleckiemu
w Œmiglu, którego cz³onkowie
i goœcie na zorganizowanym
w dniu 1 lutego br. Balu Brac-
kim, zebrali i przekazali na
jego konto dar pieniê¿ny
w wysokoœci 520,00 z³
Osobne podziêkowanie kie-
rujemy do Pani Danuty Waw-
rzyniak i Pani Kr ystyny
Klupsz za zainicjowanie i prze-
prowadzenie tej p³yn¹cej
z serc kwesty.
Otrzyman¹ kwotê stowarzy-
szenie przeznaczy na zakup
niezbêdnego sprzêtu rehabi-
litacyjnego dla swych pod-
opiecznych.

Zarz¹d Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom i M³odzie¿y Nie-
pe³nosprawnej „Œwiat³o na-
dziei” w Œmiglu sk³ada ser-
deczne podziêkowania ni¿ej
wymienionym sponsorom,
którzy wsparli jego dzia³al-
noœæ, dokonuj¹c wp³at pie-
niê¿nych na konto stowa-
rzyszenia.
Pan Zbigniew Maækowiak Sta-
re Bojanowo
Zarz¹d Banku Spó³dzielczego
w Œmiglu
KW W „Porozumienie Part-

nerskie” w Œmiglu
KW Stowarzyszenie Œmi-
gielskie Wiatraki
KW Œmigielskie Towarzystwo
Kulturalne
Przekazane œrodki pieniê¿ne
s¹ tym cenniejsze, i¿ przezna-
czone zostan¹ na zakup sprzê-
tu rehabilitacyjnego dla pod-
opiecznych stowarzyszenia.

Zarz¹d

W sobotê, 15 lutego 2003r
w Œmiglu zosta³ uroczyœcie za-
inaugurowany Rok Nie-
pe³nosprawnych. Z tej okazji
odby³ siê wówczas Pierwszy
Bal Charytatywny, zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i M³odzie-
¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o
nadziei”.
Wszyscy goœcie, wœród któ-
rych nie zabrak³o przedsta-
wicieli w³adz gminnych i po-

wiatowych, dyrektorów miej-
scowych placówek oœwiato-
wuch i finansowych oraz osób
reprezentuj¹cych lokalny biz-
nes, przyjmuj¹c zaproszenie
na bal, podkreœlili tym samym
zrozumienie i poparcie dla
idei g³oszonych i realizowa-
nych przez stowarzyszenie.
Goœciom gra³ do tañca zespó³
„SET” z Leszna, natomiast
smaczne potrawy podawane
przez profesjonaln¹ obs³ugê
zapewnili pp. Jankowscy, w³a-
œciciele restauracji „Marta”.
Atrakcj¹ balu by³ zwi¹zany
z obchodzonymi kilka dni
wczeœniej Walentynkami
„s³odki walc”, podczas które-
go sprzedawano cukrowe ser-
duszka, ofiarowane przez
p. Danutê Grygier.
Podczas balu zosta³a równie¿
przeprowadzona, ciesz¹ca siê
du¿ym zainteresowaniem, lo-

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
„Œwiat³o Nadziei”

teria fantowa. Wiêkszoœæ
przeznaczonych do losowania
nagród ufundowali nie-
zawodni jak zawsze sponso-
rzy. Byli to: pp. Gra¿yna Fór-
man, Dariusz Jakubiak, Firma
Meblomax, Grzegorz Nowak,
Ma³gorzata i Witold Omie-
czyñscy, Kowalstwo Strzel-
czyk z Olszewa, Bo¿ena To-
masik, Roman Ratajczak i Mo-
nika Gil. Pozostali sponsorzy
pragnêli zachowaæ anoni-
mowoœæ.
Ca³kowity dochód z balu, uzy-
skany dziêki hojnoœci, z jak¹
zaproszeni goœcie uczestni-
czyli w loterii oraz w „s³odkim
walcu” z serduszkami, wy-
niós³ 2 349,12 z³. Kwota ta
w ca³oœci zosta³a przeznaczo-
na na zakup profesjonalnego
sprzêtu rehabilitacyjnego dla
osób niepe³nosprawnych. Sto-
warzyszenie pragnie t¹ drog¹
wyraziæ wszystkim ludziom
dobrej woli sw¹ g³êbok¹
wdziêcznoœæ za uczestnictwo
w balu, za bezinteresowne
wsparcie finansowe i upomin-
ki rzeczowe, dziêki którym
zgromadzono wy¿ej wymie-
nion¹ sumê.
Szczególne podziêkowanie
kierujemy do pp. Haliny i Ka-
rola Jankowskich, którzy nie
bêd¹c goœæmi balu, ofiarowali
znacz¹c¹ kwotê na potrzeby
naszego stowarzyszenia.

wak

Na Balu Charytatywnym

Ju¿ po raz trzeci Centrum
Kultur y by³o gospodarzem
Regionalnego Przegl¹du Wi-
dowisk Jase³kowych i Grup
Kolêdniczych organizowane-
go wspólnie z Centrum Kul-
tury w Lesznie. 16 lutego br.
na œmigielskiej scenie królo-
wa³o dziewiêæ najlepszych ze-
spo³ów z by³ego województwa
leszczyñskiego. Nieliczna wi-
downia mog³a podziwiaæ wi-
dowiska jase³kowe i grupy
kolêdnicze  Regionalnego Ze-
spo³u z Bukówca Górnego,
Szkolnego Zespo³u z Bu-
kówca Górnego, Szkolnego

Zespo³u z Kaszczoru, „Go³a-
szyniaków” z Bojanowa,
„Borkowiaków” z Borku Wlk.,
„Wiolinek” z Leszna, „Wisie-
loków” z Szymanowa. Gminê
Œmigiel reprezentowa³y ze-
spo³y ze szkó³ podstawowych
w Wonieœciu i Bronikowie.
Przegl¹d nie mia³ charakteru
konkursu, nie przyznawano
wiêc miejsc. Mimo toprezen-
tacjom przygl¹da³o siê
profesjonalne jury: Miros³awa
Bobrowska- autorytet w dzie-
dzinie folkloru, Stefania Rau-
pis – instruktor ds. folkloru
w Centrum Kultury i Sztuki

w Lesznie. Obie panie pod-
kreœli³y, ¿e tegoroczny prze-
gl¹d sta³ na wysokim pozio-
mie, choæ zespo³y nie uniknê-
³y pewnych b³êdów pod wzglê-
dem muzycznym i Ÿród³o-
wym. Wszystkie ze-
spo³y otrzyma³y na-
grody pieniê¿ne, ufun-
dowane przez Cen-
trum Kultury i Sztuki
w Lesznie. Gospoda-
rze natomiast serwo-
wali grochówkê
i dro¿d¿ówki. Gro-
chówkê jak zawsze
przygotowa³ i spon-

sorowa³ pan Karol Jankowski,
w³aœciciel restauracji „Marta”,
któremu t¹ drog¹ bardzo dziê-
kujemy.

B.M.

Widowiska jase³kowe w Œmiglu
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Czeœæ!
Czêsto, kiedy spogl¹dam przez okno, lubiê wyobra¿aæ sobie ró¿ne niesamowite sytuacje.

Wczoraj, gdy zobaczy³em ca³e podwórko zasypane œniegiem, moja fantazja da³a o sobie znaæ.
Wyobrazi³em sobie, ¿e moja ciocia, która potrafi wypiekaæ pyszne ciasta, postanowi³a upiec
mnóstwo s³odkich rurek i obdarowaæ nimi wszystkie dzieci ze Œmigla i okolic. Rurki mia³y
byæ oczywiœcie z bit¹ œmietan¹! Zaczê³a ubijaæ œmietanê, ale jednoczeœnie ogl¹da³a ulubiony
serial telewizyjny. Nawet nie zauwa¿y³a jak bielutka, puszysta, s³odka œmietana ros³a, ros³a i
ju¿ nie mieœci³a siê w misce. Zaczê³a sp³ywaæ na pod³ogê, a dalej przez otwarte drzwi wydo-
stawa³a siê z domu i pokrywa³a ca³e podwórko. Bia³e ju¿ by³y samochody, drzewka i nawet
³aweczka, na której bardzo lubiê siadaæ. Ach, jak mi³o by³oby urz¹dziæ bitwê na œmietanowe
œnie¿ki! Albo ulepiæ œmietanowego ba³wana!
Jak to mi³o pofantazjowaæ! Sami spróbujcie, to naprawdê jest bardzo przyjemne!
Wspomnia³em o œniegu i ba³wanie. Mam coœ dla Was. Dosta³em od Pani El¿biety Ki¹cy nowe
wierszyki. Podzielê siê nimi z Wami:

¯yczê mi³ego i bezb³êdnego liczenia, Wasz Œmiglaczek.
Nagrodê za rozwi¹zanie zagadki z numeru 11/2002 otrzymuje Leszek Majer z Poladowa. Gratulujê!!!

ŒNIEG
Lec¹ p³atki z nieba,
Sprz¹taæ ich nie trzeba.
Wielka radoœæ dla dzieciarni
Gdy œnieg pada jak najbardziej.

Wszystkie dzieci s¹ weso³e
Gdy œnieg zasypuje szko³ê.
Bo po drodze siê rzucaj¹
Z tego wielk¹ radoœæ maj¹.

Na boisku ba³wan stoi
I nikogo siê nie boi.
Ulepi³y go dzieciaki
I nie robi¹ z tego draki.

A teraz czas na zadanie konkursowe!
Przypatrzcie siê uwa¿nie i policzcie ile jest na tym rysunku gwiazd?
Odpowiedzi przeœlijcie na adres Centrum Kultury w Œmiglu.

BA£WAN
Jestem ba³wan moi mili,
Wyœcie mnie tak ulepili,
Pierwsza kula bardzo du¿a,
Druga kula trochê mniejsza,
A na g³owie jest najmniejsza.

Stojê sobie na podwórku
I ogl¹dam œwiat w kapturku.
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11 stycznia br.
O godz. 2240 na drogê nr 5
w Czaczu wbieg³ nagle 48 - let-
ni mieszkaniec gminy Œmi-
giel. Mê¿czyzna wpad³ wprost
pod nadje¿d¿aj¹cego Merce-
desa prowadzonego przez 52
– letniego mieszkañca Leszna,
w wyniku czego poniós³
œmieræ na miejscu.

20 stycznia br.
Zatrzymano 40 – letniego
mieszkañca Œmigla, który kie-
rowa³ samochodem marki
Tarpan w stanie nietrzeŸwoœci
(2,28 promila)

23 stycznia br.
W Czaczu dokonano w³ama-
nia do sklepu spo¿ywczego.
Skradziono papierosy ró¿-
nych marek, napoje, artyku³y
spo¿ywcze, kar ty do telefo-
nów komórkowych za ³¹czn¹
kwotê 14.500 z³

24 stycznia br.
Dokonano w³amania i kradzie-
¿y do sklepu spo¿ywczego
w Broñsku. Wartoœæ skradzio-
nych papierosów i artyku³ów
spo¿ywczych wynosi³a 8.000
z³.

28 stycznia br.
W³amano siê do sklepu spo-
¿ywczego w Œmiglu. £upem
z³odziei i tutaj pad³y g³ównie
papierosy a tak¿e pieni¹dze
w kwocie 560 z³. £¹czna war-
toœæ skradzionych artyku³ów
wynios³a 2.500 z³.

28 stycznia br.
Oko³o pó³nocy na ulicy Po³u-
dniowej w Œmiglu nieznany
sprawca potr¹ci³ przechodz¹-

14 lutego br.
- po¿ar w kot³owni w Brusz-
czewie. W akcji udzia³ wziê³o
10 stra¿aków i dwa samocho-
dy bojowe.

Sprzedam dom mieszkalny
w Koszanowie 60m2, wraz
z dzia³k¹ 70m2. tel. 5 189 496

Wynajmê mieszkanie dwupo-
kojowe w Œmiglu.
tel. 0 694 418 324

Przepraszamy Pañstwa Ma-
riê i Bogdana Schulz za b³¹d
w ich podziêkowaniu, za-

POD PIECZ¥

OSP

cego przez ulicê 17 – letniego
mieszkañca Œmigla, po czym
oddali³ siê z miejsca wypadku.
Poszkodowany dozna³ urazu
krêgos³upa i g³owy.

31 stycznia br.
Œmigielscy policjanci zatrzy-
mali 33 – letniego mieszkañ-
ca Szprotawy, który próbowa³
siê w³amaæ do sklepu. Zatrzy-
many przyzna³ siê do innych
w³amañ, m.in. w Broñsku.
W wyniku prowadzonego do-
chodzenia, zatrzymano rów-
nie¿ jego wspólnika, 24 – let-
niego mieszkañca Szprotawy.

10 lutego br.
W³amano siê do sklepu spo-
¿ywczego w Przysiece Pol-
skiej. Skradziono papierosy
oraz alkohole o ³¹cznej warto-
œci 12.500 z³

13 lutego br.
Zatrzymano 37 – letniego
mieszkañca gminy Œmigiel
kieruj¹cego rowerem w stanie
nietrzeŸwoœci (0,81 mgr/l)

15 lutego br.
W Czaczu zatrzymano 33 –
letniego mieszkañca gm. Œmi-
giel, który kierowa³ samocho-
dem marki Skoda, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwoœci (0,89
mgr/l)

Og³oszenia drobne
Biuro rachunkowe: KPiR,
rycza³t, ZUS, PIT-y.
Nowa Wieœ, ul. Œmigielska 60,
tel. 5 180-852

Zespó³ muzyczny
tel 0 (65) 5 26 19 20

mieszczonym na ³amach na-
szej gazety. Drukujemy je
jeszcze raz w poprawnej wer-
sji.

Karcher, tel. 5 180 423
Elektroinstalacje, silniki,
tel. 0 609 270 126

Jêzyk angielski: korepetycje
szko³a podstawowa i œrednia
tel. 5 189 609

Matematyka – korepetycje,
komputerowe przepisywanie
prac, tekstów, tel. 5 180 671

Og³oszenia drobne

Og³oszenie p³atne

Og³oszenie p³atne

A gdzie jest Twoje og³oszenie?
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Kupon konkursowy „WŒ” nr 2
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
.........................................................
.........................................................
.........................................................

K r z y ¿ ó w k a
Pionowo

1. Polak dla Wêgra
2. stolica Wietnamu
4. zatoka Morza Czerwone-

go
5. lapis lazuli
6. lokum dla rogacizny
7. parowozownia
8. kolory na czapce
9. Cyprian Kamil...

10. para na estradzie
14. popielata papuga
18. wstrêt
19. zdobi mistrza
20. maraton lub sprint
21. Paul Belmondo
23. ciêta na sieczkê
24. imiê Krêglickiej
26. pierwszy polski kolarz

zawodowy

27. gra mi³osna cietrzewi
29. Wyspy Z³odziejskie
30. deseñ odbity na tkaninie
35. dop³yw Warty
36. czêœæ wyrazu
37. rêczny warsztat tkacki
38. podopieczna Apollina
39. otoczony linami
40. wizytówka ka¿dego dnia
41. usypia przed operacj¹
42. kierownica statku
43. porcja dla mortena

Poziomo
3. zaleta
7. Kaczor z Disneya

11. noc ze skeczami w Opolu
12. sk³adnik powietrza
13. ozdoba g³owy jelenia
15. ostre ³ajanie

16. kielich i korona tulipana
17. koñ w ciapki
18. sportowiec po 40
22. wiadukt na ulic¹
25. krêci siê w kasynie
28. wró¿ba, znak
31. autor „Wielkiego tygo-

dnia”
32. krêtacz, ³garz
33. jednostka pojemnoœci

elektrycznej
34. mieszkaniec Londynu
38. oci¹ganie siê
44. bia³y kruk
45. rola N. Kiñski
46. dzia³anie
47. stolica Iranu
48. odg³os rozmów
49. dobra od przyjació³

20.02. br. w sali kameralnej
Centrum Kultury w Œmiglu
odby³ siê wernisa¿ wystawy
„...ma³ym i DU¯YM” Domini-
ka Samola. Przy akompania-
mencie Piotra Filipowicza
mo¿na by³o obejrzeæ ksi¹¿ki

Bajkowo i kolorowo

dla dzieci ilustrowane przez
artystê, ilustracje do ksi¹¿ek
przygotowanych do druku,
projekty graficzne oraz arty-
ku³y papiernicze zdobione ry-
sunkami autora wystawy, któ-
ra czynna bêdzie do 20.03.br.

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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S p or t
Pracowicie spêdzaj¹ zimê
pi³karze Pogoni 1929 Œmi-
giel. Trenuj¹ od po³owy
stycznia. Czekaj¹ ich
pierwsze sparingi.
Na pierwszy w tym roku tre-
ning pi³karze Pogoni wybiegli
14 stycznia. Od tego czasu tre-
nuj¹ regularnie, trzy razy w ty-
godniu - we wtorki, czwartki
i niedziele. Podczas dwóch
pierwszych dni kondycjê wy-

Zima nie oznacza przerwy
dla tenisistów sto³owych
Polonii Arsena³ Œmigiel.
W minionych kilku tygo-
dniach rozgrywali pojedyn-
ki Pucharu Polski oraz li-
gowe. W jednym z meczy
spotkali siê z graczami Or-
l¹t Terry Czacz.
W rozgrywkach Pucharu Pol-
ski sezonu 2002/03 zawodni-
cy Polonii rozegrali dotych-
czas dwa mecze. W pierw-
szym pokonali 4:0 MKS II
Ostrzeszów. Punkty zdobyli
Bart³omiej Glinka i Tadeusz
Koz³owski po 1,5, Patryk Ra-
tajczak 1.
W drugiej rundzie pucharu
nasi tenisiœci zwyciê¿yli 4:2
Noteæ Czarnków. Tu punkto-
wali: Tadeusz Koz³owski 2,5
i Bart³omiej Glinka 1,5.
12 stycznia odby³ siê w Pozna-
niu III Wielkopolski Turniej
Klasyfikacyjny Seniorów. Wal-
czy³o tu 51 zawodników,
w tym szeœciu œmigielan. Naj-
lepiej z nich spisa³ siê Patryk
Ratajczak, który by³ 6. Bart³o-
miej Glinka zaj¹³ miejsce 10,
Tadeusz Koz³owski 11, Ro-

Graj¹ bez przerw

Zimowe przygotowania
rabiaj¹ na sali w Œmiglu, w nie-
dziele natomiast w Niet¹¿ko-
wie w sali Zespo³u Szkó³.
Pierwszy sparing rozegraj¹
u siebie, 16 lutego, z zespo³em
z Widziszewa, natomiast 23 lu-
tego podejmowaæ bêd¹ Rywa-
la Kurz¹górê. 2 marca wyjad¹
na sparing do Czacza, a 9 lu-
tego graæ maj¹ na w³asnym
boisku z zespo³em z Belêcina.
DAS

bert Bartosz 18, Dariusz Szy-
mañski 21, Mateusz Kuciak
25.
PóŸniej zawodników Polonii
czeka³y ju¿ mecze ligowe. I
tak 19 stycznia grali drugoli-
gowcy. Na wyjeŸdzie ³atwo po-
konali a¿ 1:9 dru¿ynê AZS
UAM Poznañ. Punkty dla na-
szej dru¿yny zdobyli: Patryk
Ratajczak, Robert Bartosz i
Tadeusz Koz³owski po 2,5,
Bart³omiej Glinka 1,5.
W tym samym dniu gra³y tak-
¿e inne zespo³y Polonii. Dru-
ga dru¿yna, w zmaganiach
trzeciej ligi, uleg³a 3:7 Helio-
sowi Czempiñ. Punkty w tym
spotkaniu zdobyli: Dariusz
Szymañski 2,5 i Mateusz Ku-
ciak 0,5.
Z kolei Polonia IV pokona³a
zespó³ z Czacza 10:8. Dla Po-
lonii punkty zdobyli: S³awomir
Kreuschner 3,5, Artur Marci-
niak 2,5, Micha³ Bednarczyk
i Tomasz Nawrot po 2.
Dla Czacza punktowali:
Krzysztof Garztka 3,5, Pauli-
na Maœlak 3, Andrzej Fr¹cko-
wiak 1, Tomasz Fórmanowicz
0,5. DAS

II Tenisowe Mistrzostwa Szko³y
Podstawowej w ¯egrówku

13 lutego 2003 roku w Szkole
Podstawowej w ¯egrówku
odby³ siê II Szkolny Turniej
Tenisa Sto³owego. W zawo-
dach wziê³o udzia³ 18 uczniów
z klas I-III. Zwyciê¿y³ Micha³
Olejnik, drugie miejsce zaj¹³
Daniel Mocek, a trzecie uzy-
ska³ Mateusz Zborowski.

Najlepsi tenisiœci otrzymali
pami¹tkowe dyplomy i rakiet-
ki tenisowe, natomiast pozo-
stali uczestnicy zawodów na-
grody pocieszenia ufundowa-
ne przez Radê Rodziców
dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podsta-
wowej w ¯egrówku.

Barbara £awniczak

W ligowych zmaganiach
Dwa mecze ligowe rozegrali
tenisiœci Orl¹t Terry Czacz.
21 lutego, ulegli 4:14 Menoso-
wi II Œrem. Punkty zdobyli tu:
Paulina Maœka 3, Krzysztof
Garstka 1, Tomasz Fórmano-
wicz.

Dwa dni póŸniej ulegli 4:14
Menosowi III Œrem. Tu punk-
towali: Paulina Maœlak 2,5,
Krzysztof Garstka i Tomasz
Fórmanowicz 0,5.
DAS

Bardzo du¿e zainteresowanie
dzieci i m³odzie¿y aktywnym
spêdzaniem czasu wolnego i
chêæ udzia³u w ró¿nych for-
mach rekreacyjno – sporto-
wych, spowodowa³o potrzebê
zrzeszenia siê. Tak powsta³
Uczniowski Klub Spor towy
„Junior” Niet¹¿kowo, który
4 lutego 2002 r. oficjalnie roz-
pocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ i zo-
sta³ wpisany do ewidencji
Uczniowskich Klubów Spor-
towych. Celem klubu jest: roz-
wijanie ró¿nych form kultury
fizycznej w œrodowisku,
kszta³towanie pozytywnych
cech charakteru i oso-
bowoœci, integrowanie œro-
dowisk uczniowskich, na-
uczycielskich, rodzicielskich,
organizowanie ró¿norodnych
form wspó³zawodnictwa spor-
towego, organizowanie aktyw-
nego spêdzania czasu wolne-
go, uczestnictwo w ogólnodo-
stêpnych imprezach sporto-
wych, upowszechnianie upra-
wiania dyscyplin sportowych,
kulturalnego dopingu na
zawodach sportowych, walki
w duchu „fair – play”.
W klubie zawi¹za³y siê na-
stêpuj¹ce sekcje sportowe:
pi³ki siatkowej, pi³ki koszy-
kowej, pi³ki no¿nej, tenisa sto-
³owego, unihoca, jeŸdziecka,
tañca nowoczesnego i kaja-
karska.
Klub opiera swoj¹ dzia³alnoœæ
przede wszystkim na spo³ecz-
nej pracy cz³onków i dzia³aczy
oraz pomocy rodziców
uczniów.
Koszty zwi¹zane z kupnem

sprzêtu sportowego, strojów,
podstawow¹ dzia³alnoœci¹ klu-
bu, kosztami zwi¹zanymi z or-
ganizacj¹ imprez sportowych
itp. czêsto przekraczaj¹ mo¿-
liwoœci finansowe klubu, dla-
tego zwracamy siê z proœb¹
o wsparcie finansowe.
Dla osób fizycznych i praw-
nych, które zechc¹ wspomóc
realizacjê celów klubu, prze-
widziane jest cz³onkostwo
wspieraj¹ce lub honorowe
klubu. Cz³onkowie klubu nie
chc¹ byæ bierni w stosunku do
darczyñców i deklaruj¹ po-
moc przy organizacji imprez
sportowo – rekreacyjnych dla
pracowników i ich rodzin.
Nadmieniamy, ¿e klub dzia³a
przy Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie
i ma mo¿liwoœæ korzystania
z Internetu, sto³ówki, pe³no
wymiarowej sali gimna-
stycznej z widowni¹ na 300
miejsc, koni (szko³a kszta³ci
w kierunku technik hodowca
koni) itp. Po³o¿enie wœród zie-
leni oraz bliskoœæ lasu powo-
duj¹, ¿e szko³a ma swój klimat.
Ka¿da, nawet najmniejsza po-
moc w dzia³alnoœci klubu,
sprawi du¿o radoœci i zadowo-
lenia dzieciom i m³odzie¿y, za
co z góry dziêkujemy.
Szczególnie dziêkujemy Po-
wszechnemu Zak³adowi
Ubezpieczeñ na ̄ ycie S.A. In-
spektorat w Pile za wsparcie
sprzêtowe naszego klubu.
Ze spor towym pozdrowie-
niem

Prezes Klubu
mgr Jaros³aw Pietrowski

Uczniowski Klub Sportowy
„Junior”
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23 lutego br. odby³ siê II Tur-
niej Siatkówki Mê¿czyzn o Pu-
char Przechodni Burmistrza
Œmigla. Sala sportowa Samo-
rz¹dowego Gimnazjum i Szko-
³y Podstawowej w Œmiglu go-
œci³a w tym roku cztery dru-
¿yny amatorskiej siatkówki
mêskiej z terenu powiatu ko-
œciañskiego.
Pojedynki by³y bardzo zaciê-
te do samego koñca turnieju.
Zwyciêzc¹ tegorocznej edycji
zosta³a dru¿yna OKFiR Œmi-
giel – 6 pkt. przed „Rolnikiem”

II Turniej Siatkówki mê¿czyzn o Puchar
Przechodni Burmistrza Œmigla

Racot – 4 pkt. trzecie miejsce
zajêli obroñcy pucharu „Big –
Ar t.” Tawerna Koœcian,
a czwarte „Elite” – Czempiñ.
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a
z r¹k burmistrza Œmigla Józe-
fa Cieœli puchar, którego przyj-
dzie im broniæ w przysz³ym
roku.
Organizatorami turnieju by³
Oœrodek Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu oraz Sa-
morz¹dowe Gimnazjum
i Szko³a Podstawowa w Œmi-
glu.

Zygmunt Ratajczak

W K¹kolewie odby³ siê II
Okrêgowy Turniej Tenisa
Sto³owego M³odzików. Ry-
walizowa³y w nim za-
wodniczki Polonii Arsena³
Œmigiel i Orl¹t Terry Czacz.
Turniej zorganizowano
18 stycznia. Wœród dziewcz¹t
najlepsza okaza³a siê Wero-
nika ̄ urek ze Œmigla. Drugie
miejsce zajê³a Estera Obiega-
³a z Czacza. Równie¿ œmigie-
lanka, Justyna ¯urek, zajê³a
miejsce trzecie. Na szóstej
pozycji uplasowa³a siê Ma-
rzena Wich³as z Czacza, œmi-
gielanka Sandra Mazurek
by³a siódma, a jej klubowa

kole¿anka Ewelina ¯urek
dziewi¹ta.
Wœród ch³opców konkurencja
by³a wiêksza. O miano najlep-
szego walczy³o ich 54. Œwiet-
nie spisa³ siê S³awomir Kre-
uschner ze Œmigla, który by³
trzeci. Jego klubowy kolega
Micha³ Gzylkowiak zaj¹³ miej-
sce siódme. Dawid Obiega³a
z Czacza by³ ósmy.
Trzech ch³opców z naszej
gminy zajê³o miejsca od 25 do
48. Byli to Mateusz Skoru-
piñski i Jêdrzej Skrzypek ze
Œmigla oraz Marcin Langner
z Czacza.
DAS

Okrêgowe zmagania

Zima nie sprzyja pi³karzom
Wyj¹tkowo zimny luty nie
sprzyja³ treningom pi³ka-
rzy. Mimo to gracze Pogoni
1929 Œmigiel oraz Mas-
Rolu Sp³awie ca³y czas tre-
nowali. Rozegrali te¿ pierw-
sze sparingi.
Œmigielanie w ubieg³ym mie-
si¹cu trenowali w sali gimna-
stycznej. Zawodnicy ze Sp³a-
wia wybiegali ju¿ w teren.
Pierwszy tegoroczny sparing
zawodnicy Pogoni rozegrali
w niedzielê, 16 lutego. Poko-
nali Rywala Kurz¹górê 4:3.
Dwie bramki dla zwyciêzców
zdoby³ Krzysztof Kamieniarz,
po jednej Micha³ Franek oraz

Artur Basiura. Tydzieñ póŸ-
niej œmigielanie pokonali 1:0
dru¿ynê z Widziszewa. Tu
zwyciêskiego gola zdoby³ Mi-
³osz Grzelak.
Z kolei gracze Mas-Rolu w nie-
dzielê, 16 lutego, wziêli udzia³
w Powiatowym Turnieju Ha-
lowym o Puchar Starosty Po-
wiatu Koœciañskiego. Impre-
za odby³a siê w Jerce. Sp³awia-
nie okazali siê w niej najlepsi.
Dziêki temu wezm¹ udzia³
w dalszych rozgr ywkach,
w pó³fina³ach wojewódzkich,
które zostan¹ rozegrane
9 marca w Wolsztynie. DAS

Ca³y czas intensywnie tre-
nuj¹ pi³karze Czacz. Zainte-
resowanie pi³k¹ no¿n¹ w tej
miejscowoœci jest tak du¿e, ¿e
niedawno utworzono now¹
dru¿ynê. Co szczególnie war-
te podkreœlenia, wszystkie
osoby zaanga¿owane w dzia-
³alnoœæ klubu, robi¹ to spo-
³ecznie.
Pod koniec stycznia treningi
rozpoczêli seniorzy. PóŸniej
w tygodniowych odstêpach
æwiczyæ zaczêli juniorzy m³od-
si, trampkarze starsi oraz
m³odsi. Utworzono te¿ pi¹t¹
dru¿ynê-Orlików. Jak sama
nazwa wskazuje, graj¹ tam
najm³odsze dzieci. Tak du¿¹
liczba dru¿yn opiekowaæ siê
musi a¿ dziesiêæ osób.
Trenerami pierwszego ze-
spo³u s¹ Artur Skurpel i Tade-
usz Szweda, juniorów m³od-
szych Karol Piotrowiak i An-
drzej Grzesiak, trampkarzy
starszych Marek Sowa i Ma-
riusz ¯urczak, trampkarzy
m³odszych Magdalena Sowa
i Krzysztof Witomski, a Orli-
ków Barbara Maækowska
i £ukasz Grzesiak.
Wszyscy dzia³amy w klubie spo-
³ecznie – opowiada Marek
Sowa.
Zreszt¹ to wynik sytuacji finan-

Klub na spo³ecznikach oparty
sowej. Œrodki, jakie przyzna³a
nam gmina na ten rok, nie
wystarcz¹ na op³acenie instruk-
torów. Pokrywaj¹ jedynie kosz-
ty udzia³ów w rozgrywkach li-
gowych.
A te nie zapowiadaj¹ siê
w Czaczu zbyt ró¿owo, przy-
najmniej je¿eli chodzi o se-
niorów. W ostatnim czasie ze-
spó³ opuœci³o a¿ dziesiêciu
graczy. To zreszt¹ widaæ po
wynikach trzech sparingów,
jakie do tej pory Grom roze-
gra³. Wszystkie przegra³, ule-
gaj¹c 3:5 Rolnikowi Racot, 0:4
Heliosowi Bucz i 0:6 K³osowi
Garzyn.
To martwi, ale co zrobiæ, trze-
ba graæ – opowiada Marek
Sowa.
Najwa¿niejsze nasze zadanie,
to utrzymanie siê A-klasie. Na
pewno nie bêdzie to ³atwe, ale
trzeba wierzyæ, ¿e zespó³ nie
spadnie do najni¿szej klasy roz-
grywek.
Prezes klubu nie powinien
mieæ natomiast obaw co do
m³odszych zawodników,
a zw³aszcza trampkarzy. Zim¹
wziêli udzia³ w turniejach ha-
lowych w Lesznie i Koœcianie.
Zajmowali tam dobre pozycje,
zwyciê¿aj¹c zespo³y z du¿ych
miast naszego regionu. DAS

Pracowita zima tenisistów
Tenisiœci Polonii Arsena³
Œmigiel w minionych tygo-
dniach walczyli w rozgryw-
kach ligowych oraz turnie-
jach wojewódzkich.
9 lutego tenisiœci sto³owi Po-
lonii Arsena³ Œmigiel rozegrali
kilka spotkañ ligowych. Dru-
goligowcy najpierw wyjecha-
li do Stelli Gniezno. Przegrali
tam 1:9. Po 0,5 punkta w tym
meczu zdobyli Bartosz Ro-
bert i Dariusz Szymañski. W
tym samym dniu zremisowali
5:5 z zespo³em Browary For-
tuna Mi³os³aw. Tu punkty
zdobyli Bartosz Robert 2,5,
Dariusz Szymañski 1,5, Bar-
t³omiej Glinka 1.
Trzecioligowcy w tym dniu
równie¿ grali dwukrotnie.

Najpierw przegrali 3:7 z SKTS
S³upc¹. Tadeusz Koz³owski
zdoby³ tu 2,5 punkta, Mateusz
Kuciak 0,5. W drugim spotka-
niu mocno os³abieni przez
choroby Poloniœci ulegli 4:6
¯akom Taczanów. Tu punkto-
wali Tadeusz Koz³owski 2,5,
Mateusz Kuciak i Marcin
£¹czny po 1.
Polonia IV na wyjeŸdzie prze-
gra³a z Menosem II Œrem 8:10.
Punktowali: Tomasz Nawrot
3, Piotr Mulczyñski i Artur
Marciniak po 2,5. Polonia III
wygra³a natomiast z LZS Bo-
dzewo II 14:4. Tu punktowali:
Witold Woœko 4,5, Jan Nowak
4, Roman Tasiemski 3,5, Ry-
szard Jokiel 3.

dokoñczenie na str. 18
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Halowe zmagania zak³adów pracy
Uczniowski Klub Spor towy
„Junior” w Niet¹¿kowie jest
pomys³odawc¹ Amatorskiej
Ligi Zak³adów Pracy w Pi³ce

No¿nej Halowej. Tabela wyni-
ków po VII kolejce przedsta-
wia siê nastêpuj¹co:

Najlepsi strzelcy po VII run-
dzie:
1. Robert Zandek – 22 (Ko-

walski)
2. Adam Maækowiak – 11

(Nowa Wieœ), Marcin Aj-
chler – 11 (SPA), £ukasz
Matuszewski – 11 (Kowal-
ski)

3. Marek KaŸmierczak – 9

(Gastrometal), Mariusz
Kasperski – 9 (Budowla-
ni), Krzysztof Dworczak –
9 (Budowlani)

4. Mi³osz Sibilski – 7 (Oœwia-
ta Niet¹¿kowo)

5. Roman Klecha – 6 (Piekar-
nia Kaczmarek), Adrian
Maciejewski – 6 (Urpol
Kunert)

15 lutego w Poznaniu odby³
siê III Wielkopolski Turniej
Klasyfikacyjny Juniorów. Ry-
walizowa³o w nim 75 za-
wodników. Spoœród œmigielan
najlepiej wypad³ Wojciech
Waligórski, któr y by³ 7.
£ukasz Szymañski zaj¹³ miej-
sce 12, Dariusz Szymañski 14,
Micha³ Bednarczyk 33.
Nastêpnego dnia w Poznaniu
przeprowadzono Indywidu-
alne Mistrzostwa Wielkopol-
ski Seniorów. Startowa³o 32
zawodników, wy³onionych we
wczeœniejszych eliminacjach.
Patryk Ratajczak by³ 8, Woj-
ciech Waligórski 10, Bart³o-
miej Glinka 11, Dariusz Szy-
mañski 17, Tadeusz Koz³ow-
ski 18, Bartosz Robert 19.

W deblu najlepiej zaprezen-
towali siê Tadeusz Koz³owski
i Bart³omiej Glinka, ubieg³o-
roczni wicemistrzowie woje-
wództwa. Tym razem zajêli
miejsce 5. Bartosz Robert
i Dariusz Szymañski zajêli
miejsce 13, Wojciech Waligór-
ski i Patryk Ratajczak 14. Gra-
³y te¿ mixty. Najlepiej wypad³
Bart³omiej Glinka. W parze
z Ann¹ Wicher z Konina by³
8. Bartosz Robert i Agata Zim-
ny z Poznania zajêli pozycjê 9,
a Tadeusz Koz³owski i Do-
mika Fertikowska z Gniezna
10. Wojciech Waligórski i We-
ronika Walna z Konina 14,
Mateusz Kuciak i Aneta Szu-
ka³a 17, Patryk Ratajczak i Syl-
wia Ciarka 18.
 22 lutego w S³upcy zorgani-

dokoñczenie ze str. 17 zowano III WTK kadetek i ka-
detów. Z m³odych Polonistów
najlepszy by³ £ukasz Szymañ-
ski, zaj¹³ miejsce 7. Tomasz
Nawrot by³ 14, S³awomir
Kreuschner 21. Startowa³o 56
zawodników. Wœród dziew-
cz¹t Ewelina ¯urek zajê³a po-
zycjê 12, Marta Waligóra 14,
Justyna ¯urek 23, Sandra
Mazurek 26, Ewelina ¯urek
28. Startowa³y 32 zawodnicz-
ki.
Dzieñ póŸniej grali drugoli-
gowcy. Poloniœci najpierw ule-
gli 4:6 Budowlanym Poznañ.
Punktowali tu Robert Bartosz
2,5, Wojciech Waligórski 1,
Bart³omiej Glinka 0,5. Nastêp-
nie Poloniœci zwyciê¿yli 7:3
Rataje Poznañ. Robert Bar-
tosz i Wojciech Waligórski

wywalczyli po 2,5 punkta,
Bart³omiej Glinka 1,5, Patryk
Ratajczak 0,5.
Trzecioligowcy wygrali 7:3
z LZS Obr¹ Jaraczewo.
£ukasz Szymañski i Tadeusz
Koz³owski zdobyli po 2,5
punkta, Dariusz Szymañski
i Mateusz Kuciak po 1. Na-
stêpnie nasi zawodnicy zwy-
ciê¿yli równie¿ 7:3 Juniora II
Leszno. Tu punktowali Ta-
deusz Koz³owski 2,5, Mateusz
Kuciak 2, £ukasz Szymañski
1,5, Dariusz Szymañski 1.
Polonia III uleg³a na wyjeŸdzie
Heliosowi II Czempiñ 7:11. Tu
punkty otrzymali Witold Woœ-
ko 3, Jan Nowak 2, Ryszard Jo-
kiel i Roman Tasiemski po 1.
DAS

Rozgrywki odbywaj¹ siê w
sali gimnastycznej w Niet¹¿-
kowie, w ka¿dy pi¹tek w godz.
1800-2030, (dru¿yna „Hoffman”
w soboty w godz. 1800 – 1830).
Runda X
14.03.2003 r.
Kowalski – Piekarnia Kacz-
marek
Mleczarnia – Gastrometal
Urpol Kunert – Oœwiata Nie-
t¹¿kowo
Budowlani – Nowa Wieœ
SPA – £abêdzki
15.03.2003 r.
Œmigrol – Hoffman

Runda XI i ostatnia
21.03.2003 r.
Urpol Kunert – Œmigrol
Gastrometal – Oœwiata Niet¹¿-
kowo
Piekarnia Kaczmarek – Mle-
czarnia
SPA – Kowalski
Nowa Wieœ – £abêdzki
22.03.2003 r.
Hoffman - Budowlani

Kibiców serdecznie za-
praszamy, dru¿ynom ¿yczy-
my powodzenia a klubowi
gratulujemy pomys³u.

M.D.

Podczas meczu w hali sportowej ZSP w Niet¹¿kowie
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